Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Economic.bg
√ По-висока цена за въглищата на „Мини Марица-изток“ - по-скъп ток за потребителите
Проблемът на мината е нейната ниска ефективност и раздут щат, смята Велев
Има големи проблеми с ТЕЦ „Мини Марица-изток“ и исканията за увеличаване на административно определяната цена
на въглищата. Това искане е неоснователно и водещо до увеличаване на цената не ел. енергията за всички домакинства и
за бизнеса. Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в интервю
за Блиц. По неговите думи цената, която в момента е определена, не е никак ниска - тон условно гориво струва 77 лв.
„Проучванията, които правим, са за много по-ниски цени в Германия, Канада и САЩ. Там е между 34 и 60 лв. за тон условно
гориво. Тоест, виждате, че у нас имаме една висока административно определена цена. Ако има проблеми, те не са поради
ниската цена на въглищата, а поради лошото управление и ниската ефективност. В тези мини има два пъти повече
персонал, отколкото в мините в Чехия и Полша например, както и в "Бобов дол". В "Мини Марица-изток" има 800 души
администрация. Там се случват огромни разхищения и злоупотреби“, каза Велев.
Според него разходите за труд в мините са над 3000 лв. месечно на човек. "Въпреки разхищенията и злоупотребите, поради
високата определена цена на въглищата, за полугодието мините са на печалба. Имат направени инвестиции за 25 млн. лв.,
извършени са ремонти за 27 млн. лв. - това е направено за половин година", обясни Велев.
Той е на мнение, че има огромни резерви за повишаване на ефективността и производителността. "Трябва да се
оптимизира персоналът, да се спрат разхищенията и злоупотребите. Преди 3 години, вследствие на големите протести на
работодателите при увеличаването на цената на задължения към обществото, бяхме постигнали съгласие да изпратим
представители на работодателските организации в органите за управление на държавните дружества в енергетиката.
Целта беше да се способства за повишаване на ефективността им, но това така и не се случи. Има огромни резерви.
Колективният трудов договор е обрасъл с всевъзможни привилегии, каквито няма даже в системата за МВР", смята
председателят на АИКБ.
Велев посочва всевъзможни доплащания и допълнителни отпуски, 15 заплати при пенсиониране, огромни привилегии за
цялата армия от щатни и нещатни синдикални дейци. "Става въпрос за коли, кабинети, смартфони, доплащания за всички,
платени отпуски, командировки и т.н. На практика тези мини се управляват от синдикатите и това се случва изключително
неефективно. 12 страници са привилегиите, а такива привилегии няма никъде в България. За тези привилегии се плаща
чрез високата цена на въглищата и оттам е електроенергията от всички останали български работници, които изкарват
заплатите си на пазара, продавайки продукция в остра конкуренция със световните пазари, без да има кой да има определя
административно високи цени на продукция", каза Васил Велев.
Според него синдикатите защитават интереса на много малка част от работниците в България. "Има 2 250 000 наети
работници, а те защитават интересите на 7 000 от тях, които са точно противоположни на интересите на останалите 2 250
000. Става въпрос и за всички пенсионери и за цялото население", смята председателят на АИКБ и добавя, че едно
увеличаване на цената на въглищата няма да доведе до нищо друго, освен до увеличаване на злоупотребите и
разхищенията.
Велев добави, че има информация, че някои от лидерите на синдикатите са си закупили една дузина нови коли за по 40
000 лева. "Това е много странен случай. Мениджмънтът кара старите коли на синдикалните босове. Това е срамна история
и показва всъщност кой управлява и го прави много неефективно - с два пъти по-ниска производителност, два пъти повече
персонал, три пъти повече администрация", казва той.
Блиц
√ Васил Велев: Трябва да се спрат разхищенията и злоупотребите в енергетиката
Работодателските организации официално се обявиха против далаверите в енергетиката и призоваха Народното събрание
да приеме важни промени в Закона за енергетиката. Работодателите твърдят, че благодарение на остарял нормативен
текст (пропуск) в Закона за енергетиката, ТЕЦ "Варна", ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ "Марица 3", Димитровград, поискаха
поскъпване на тока за битовите потребители с над 20%. Трите ТЕЦ-а искат да продават ток на регулирания пазар, но на три
пъти по-високи цени спрямо пазарните. Така потребителите ще трябва да съберат над 330 млн. лева над нормалните
ценови нива, което ще доведе до поскъпване на тока за бита с минимум 20%. БЛИЦ потърси за експертен коментар
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
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- Г-н Велев, какво накара всички работодателски организации да въстанат срещу далаверите в българската
енергетика?
- Има големи проблеми с "ТЕЦ Мини Марица-изток" и исканията за увеличаване на административно определяната цена
на въглищата. Това искане е неоснователно и водещо до увеличаване на цената не ел. енергията за всички домакинства и
за бизнеса. Цената, която в момента е определена, не е никак ниска - тон условно гориво се плаща 77 лева. Проучванията,
които правим, са за много по-ниски цени в Германия, Канада, САЩ. Между 34 и 60 лева за тон условно гориво. Тоест
виждате, че у нас имаме една висока административно определена цена. Ако има проблеми, те не са поради ниската цена
на въглищата, а поради лошото управление и ниската ефективност. В тези мини има два пъти повече персонал от колкото
в мини, както в Чехия, Полша, така както и в Бобов дол. В "Мини Марица-изток" има 800 души администрация. Там се
случват огромни разхищения и злоупотреби.
- Какви са тези злоупотреби и разхищения?
- Разходите за труд в мините, например, са над 3000 лева месечно на човек, включително за тази огромна администрация.
Въпреки разхищенията и злоупотребите, именно поради високата цена на въглищата, която е определена, мините за
полугодието, като гледаме отчета, са на печалба. Имат направени инвестиции за 25 милиона лева, извършени са ремонти
за 27 милиона лева - това е направено за половин година. Всъщност има огромни резерви за повишаване на ефективността
и производителността. Трябва да се оптимизира персоналът, да се спрат разхищенията и злоупотребите. Преди 3 години,
вследствие на големите протести на работодателите при увеличаването на цената на задължения към обществото, бяхме
постигнали съгласие да изпратим представители на работодателските организации в органите за управление на
държавните дружества в енергетиката. Целта беше да се способства за повишаване на ефективността им, но това така и не
се случи. Има огромни резерви. Колективният трудов договор е обрасъл с всевъзможни привилегии, каквито няма даже в
системата за МВР.
- За какви привилегии говорите?
- За всевъзможни доплащания и допълнителни отпуски, 15 заплати при пенсиониране. Огромни привилегии за цялата
армия от щатни и нещатни синдикални дейци. Става въпрос за коли, кабинети, смартфони, доплащания за всички, платени
отпуски, командировки и т.н. На практика тези мини се управляват от синдикатите и това се случва изключително
неефективно. 12 страници са привилегиите, а такива привилегии няма никъде в България. За тези привилегии се плаща
чрез високата цена на въглищата и оттам е електроенергията от всички останали български работници, които изкарват
заплатите си на пазара, продавайки продукция в остра конкуренция със световните пазари, без да има кой да има определя
административно високи цени на продукция.
- Защо се получава така, че синдикатите не защитават интереса на работниците?
- Синдикатите защитават интереса на много малка част от работниците в България. Има 2 250 000 наети работници, а те
защитават интересите на 7 000 от тях, които са точно противоположни на интересите на останалите 2 250 000. Става въпрос
и за всички пенсионери и за цялото население.
- По този начин не се ли продължава една порочна практика - далаверите в енергетиката да се узаконяват?
- Точно така. Едно увеличаване на цената на въглищата няма да доведе до нищо друго, освен до увеличаване на
злоупотребите и разхищенията.
- Какво очаквате Вие от парламента и какви промени трябва да се направят в Закона за енергетиката, за да се спрат
тези порочни практики?
- Трябва да се повиши ефективността на управлението на държавните компании. Нужно е да се назначи професионален
мениджмънт и да му се предоставят големи права по договорите за управление. Говореше за обемен Закон за управление
на държавните дружества. Това така и не се случи. Листване на борсата на големите компании в енергетиката би
подобрило корпоративното има управление.
Novini.bg
√ Васил Велев: Трябва да се спрат разхищенията и злоупотребите в енергетиката
Работодателските организации официално се обявиха против далаверите в енергетиката и призоваха Народното събрание
да приеме важни промени в Закона за енергетиката. Работодателите твърдят, че благодарение на остарял нормативен
текст (пропуск) в Закона за енергетиката, ТЕЦ "Варна", ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ "Марица 3", Димитровград, поискаха
поскъпване на тока за битовите потребители с над 20%.
Според работодателите, благодарение на остарял нормативен текст в Закона за енергетиката, ТЕЦ "Варна", ТЕЦ "Бобов
дол" и ТЕЦ "Марица 3", Димитровград, поискаха поскъпване на тока за битовите потребители с над 20%. Вижте какво
коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, пред БЛИЦ.
- Г-н Велев, какво накара всички работодателски организации да въстанат срещу далаверите в българската
енергетика?
- Има големи проблеми с "ТЕЦ Мини Марица-изток" и исканията за увеличаване на административно определяната цена
на въглищата. Това искане е неоснователно и водещо до увеличаване на цената не ел. енергията за всички домакинства и
за бизнеса. Цената, която в момента е определена, не е никак ниска - тон условно гориво се плаща 77 лева. Проучванията,
които правим, са за много по-ниски цени в Германия, Канада, САЩ. Между 34 и 60 лева за тон условно гориво. Тоест
виждате, че у нас имаме една висока административно определена цена. Ако има проблеми, те не са поради ниската цена
на въглищата, а поради лошото управление и ниската ефективност. В тези мини има два пъти повече персонал от колкото
в мини, както в Чехия, Полша, така както и в Бобов дол. В "Мини Марица-изток" има 800 души администрация. Там се
случват огромни разхищения и злоупотреби.
- Какви са тези злоупотреби и разхищения?
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- Разходите за труд в мините, например, са над 3000 лева месечно на човек, включително за тази огромна администрация.
Въпреки разхищенията и злоупотребите, именно поради високата цена на въглищата, която е определена, мините за
полугодието, като гледаме отчета, са на печалба. Имат направени инвестиции за 25 милиона лева, извършени са ремонти
за 27 милиона лева - това е направено за половин година. Всъщност има огромни резерви за повишаване на ефективността
и производителността. Трябва да се оптимизира персоналът, да се спрат разхищенията и злоупотребите. Преди 3 години,
вследствие на големите протести на работодателите при увеличаването на цената на задължения към обществото, бяхме
постигнали съгласие да изпратим представители на работодателските организации в органите за управление на
държавните дружества в енергетиката. Целта беше да се способства за повишаване на ефективността им, но това така и не
се случи. Има огромни резерви. Колективният трудов договор е обрасъл с всевъзможни привилегии, каквито няма даже в
системата за МВР.
- За какви привилегии говорите?
- За всевъзможни доплащания и допълнителни отпуски, 15 заплати при пенсиониране. Огромни привилегии за цялата
армия от щатни и нещатни синдикални дейци. Става въпрос за коли, кабинети, смартфони, доплащания за всички, платени
отпуски, командировки и т.н. На практика тези мини се управляват от синдикатите и това се случва изключително
неефективно. 12 страници са привилегиите, а такива привилегии няма никъде в България. За тези привилегии се плаща
чрез високата цена на въглищата и оттам е електроенергията от всички останали български работници, които изкарват
заплатите си на пазара, продавайки продукция в остра конкуренция със световните пазари, без да има кой да има определя
административно високи цени на продукция.
- Защо се получава така, че синдикатите не защитават интереса на работниците?
- Синдикатите защитават интереса на много малка част от работниците в България. Има 2 250 000 наети работници, а те
защитават интересите на 7 000 от тях, които са точно противоположни на интересите на останалите 2 250 000. Става въпрос
и за всички пенсионери и за цялото население.
- По този начин не се ли продължава една порочна практика - далаверите в енергетиката да се узаконяват?
- Точно така. Едно увеличаване на цената на въглищата няма да доведе до нищо друго, освен до увеличаване на
злоупотребите и разхищенията
- Какво очаквате Вие от парламента и какви промени трябва да се направят в Закона за енергетиката, за да се спрат
тези порочни практики?
- Трябва да се повиши ефективността на управлението на държавните компании. Нужно е да се назначи професионален
мениджмънт и да му се предоставят големи права по договорите за управление. Говореше за обемен Закон за управление
на държавните дружества. Това така и не се случи. Листване на борсата на големите компании в енергетиката би
подобрило корпоративното има управление.
БТА
√ Възможността България да влезе в "чакалнята" на еврозоната в рамките на година е разумен и постижим срок, според
Валдис Домбровскис
Възможността България да се присъедини към европейския валутно-обменен механизъм, известен като ERM II или т.нар.
чакалня на Еврозоната, в рамките на една година е разумен и постижим срок, посочи в отговор на въпрос заместникпредседателят на ЕК за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис.
Той участва в София в диалог с граждани на тема "България в Еврозоната - въпроси и отговори".
Виждаме доста силни страни - добър икономически ръст, фискалната политика, балансиран бюджет, трябва да се положат
и още усилия, коментира Домбровскис в оценка на подготвеността на България. Той посочи, че пътят към еврото е дълъг,
може да бъде и доста труден, но си заслужава, защото дава възможност страните да подобрят своя жизнен стандарт.
На въпрос ще се повишат ли цените и ще има ли инфлация, Домбровскис посочи, че въпросът за цените е едни от найчестите и от ЕК са направили оценка как присъединяването към еврото влияе в страните, присъединили се в последните
години. По думите му е възможно около 0,3 процента увеличение, но ако се видят ползите от присъединяването към
еврото, те са много по-големи. Домбровскис подчерта, че важно този преход да бъде управляван и цените - наблюдавани.
По време на въвеждането на еврото стабилността на цените е нещо, което може да бъде съвсем реално управлявано,
посочи той. Там, където има реален пазар и реална конкуренция, спекулативно увеличение на цените е невъзможно, може
само временна флуктуация в началото, а инфлацията ще е тази от Еврозоната, коментира вицепремиерът Томислав
Дончев, който участва в дискусията.
Когато говорим за сценария за българската икономика след приемане на еврото, той е изцяло положителен, заяви
вицепремиерът, който изрази убеденост, че мястото на България е в политическото и икономическото ядро на ЕС. Няма да
плащаме дълговете на Гърция, не е вярно, че цените ще скочат двойно, а доходите ще паднат, заяви Дончев.
В дискусията се включи и председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, който
заяви, че няма съмнение, че влизането на страната в Еврозоната е необходима стъпка. За нас няма съмнение, че
влизането на България в Еврозоната, ще увеличи нейната стабилност, ще й се отрази благоприятно поради
икономическите ни показатели. Несправедливо е измислянето на нови причини да не бъде присъединена България, като
например недостатъчната степен на конвергенция, коментира Велев. Вицепремиерът Дончев коментира като
недопустимо формулирането на нови критерии и условия, различни от първоначалните. Еврозоната ще спечели от
присъединяването на България, няма да й тежим, не искаме някой да ни дава пари, само по-добра среда в която да се
развиваме, отбеляза той.
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На въпрос ще има ли референдум за приемане на еврото в България Дончев заяви, че правилният отговор на въпроса е,
че той би следвало да бъде отнесен към приемането и членството в ЕС, защото в договора пише, че България ще стане
член и на Еврозоната.
В. Стандарт
√ Домбровскис: България може да е в чакалнята на еврото до една година
Възможността България да се присъедини към европейския валутно-обменен механизъм, известен като ERM II или т.нар.
чакалня на Еврозоната, в рамките на една година е разумен и постижим срок, посочи в отговор на въпрос заместникпредседателят на ЕК за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис. Той участва в София в диалог с граждани на тема
"България в Еврозоната - въпроси и отговори".
Виждаме доста силни страни - добър икономически ръст, фискалната политика, балансиран бюджет, трябва да се положат
и още усилия, коментира Домбровскис в оценка на подготвеността на България. Той посочи, че пътят към еврото е дълъг,
може да бъде и доста труден, но си заслужава, защото дава възможност страните да подобрят своя жизнен стандарт.
На въпрос ще се повишат ли цените и ще има ли инфлация, Домбровскис посочи, че въпросът за цените е едни от найчестите и от ЕК са направили оценка как присъединяването към еврото влияе в страните, присъединили се в последните
години. По думите му е възможно около 0,3 процента увеличение, но ако се видят ползите от присъединяването към
еврото, те са много по-големи. Домбровскис подчерта, че важно този преход да бъде управляван и цените - наблюдавани.
По време на въвеждането на еврото стабилността на цените е нещо, което може да бъде съвсем реално управлявано,
посочи той. Там, където има реален пазар и реална конкуренция, спекулативно увеличение на цените е невъзможно, може
само временна флуктуация в началото, а инфлацията ще е тази от Еврозоната, коментира вицепремиерът Томислав
Дончев, който участва в дискусията.
Когато говорим за сценария за българската икономика след приемане на еврото, той е изцяло положителен, заяви
вицепремиерът, който изрази убеденост, че мястото на България е в политическото и икономическото ядро на ЕС. Няма да
плащаме дълговете на Гърция, не е вярно, че цените ще скочат двойно, а доходите ще паднат, заяви Дончев.
В дискусията се включи и председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, който
заяви, че няма съмнение, че влизането на страната в Еврозоната е необходима стъпка. За нас няма съмнение, че
влизането на България в Еврозоната, ще увеличи нейната стабилност, ще й се отрази благоприятно поради
икономическите ни показатели. Несправедливо е измислянето на нови причини да не бъде присъединена България,
като например недостатъчната степен на конвергенция, коментира Велев.
Вицепремиерът Дончев коментира като недопустимо формулирането на нови критерии и условия, различни от
първоначалните. Еврозоната ще спечели от присъединяването на България, няма да й тежим, не искаме някой да ни дава
пари, само по-добра среда в която да се развиваме, отбеляза той.
На въпрос ще има ли референдум за приемане на еврото в България Дончев заяви, че правилният отговор на въпроса е,
че той би следвало да бъде отнесен към приемането и членството в ЕС, защото в договора пише, че България ще стане
член и на Еврозоната.
Debati.bg
√ Домбровскис: С въвеждането на еврото в България ще има незначително увеличение на цените (ВИДЕО)
Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, отговарящ по въпросите на еврото и социалния
диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, взе участие в дискусия с граждани
относно приемането на страната ни в еврозоната. Той отговори на актуалните въпроси, засягащи българите и успокои
техните притенсния.
Домбровскис започна участието си с поздрав на български и отново увери, че страната ни е изпълнила най-важните
условия за влизане в чакалнята на еврозоната. Той подчерта, че става въпрос за месеци, в които страната ни може да влезе
в чакалнята.
На въпроса, който най-много вълнува гражданите: Ще има ли повишаване на цените и по-висока инфлация при
присъединяването на страната ни зам.-председателят на ЕК отговори така:
„Ние от ЕК направихме една оценка как присъединяването към еврото ще повлияе на последните приети страни-членки.
Максималното повишение на цените може да е от порядъка на 0,2-0,3%, тъй като винаги има някакви разходи, свързани с
промяната към еврото. Ако погледнем ползите от присъединяването към еврото, те са много по-големи…Мога да дам
примера с моята държава – Латвия. Преди влизането в еврозоната ние сключихме споразумение с бизнеса. В него имаше
условие работодателите да не използват промените като оправдание за вдигането на цените, а синдикатите стиктно
наблюдаваха за изпълнението му.“
Според вицепремиера Томислав Дончев, който също взе участие в обществената дискусия, няма причина да има
увеличение на цените след въвеждането на еврото, а що се отнася до инфлацията – тя ще е не по-голяма от тази в
еврозоната.
„Там, където има реален пазар и реална конкуренция, спекулативно увеличение на цените е невъзможно…То е възможно
само като някаква временна пунктоация в началото. А дали ще има инфлация – ще има инфлацията на еврозоната. Нека
да не забравяме, че ниската инфлация не е обезателно бич. Дори според мнозина умерената инфлация е един от
лубрикантите на растежа.“
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Един от гражданите, присъсващи на дискусията изрази опасенията си, че присъединяването на България към еврозоната
може да доведе страната ни до криза, приличаща на тази в Гърция. Домбровскис обаче изтъкна, че въвеждането на единна
европейска валута не премахва задълженията на страните-членки.
„Присъединяването към еврозоната не ви освобождава от воденето на отговорна фискална и макроикономическа
политика. Ако не го правите, последиците могат да са тежки. Това видяхме и в случая с Гърция. При България обаче
виждаме фискална дисциплина и благоразумни политики и то в продължителен период от време. Ако се присъедините
към еврозоната, трябва да ги поддържате.“
Домбровскис бе категоричен, че за държави като България, която има фиксирана валута, естествената стъпка е да се
присъедини към еврозоната. От това според зам.-председателя на ЕК ще спечелят и двете страни.
„Държавите с фиксирани обменни курсове по-бързо се присъединяват към еврозоната, отколкото тези, които имат плаващ
обменен курс. Причината е, че те не използват този монетарен инструмент за подкрепа на икономиката си. При държавите
с фиксиран обменен курс, каквато е и България, това е очевидното решение и то може да донесе само ползи.“
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев постави важния въпрос за
изкуственото измисляне на нови условия пред България преди присъединяването ни към еврото. По негови думи това
е „непартньорско отношение“.
„За нас няма съмнение, че влизането на България в еврозоната ще увеличи финансовата й стабилност, а няма да я
намали…Ние имаме по-добри показатели от всички страни-членки на еврозоната, имаме и по-бърз растеж. За нас
остава впечатлението за несправедливост при измислянето на нови причини да не бъде присъединена България към
еврозоната“, категорично заяви Велев.
Домбровскис изтъкна, че преди България да бъде приета в еврозоната, тя трябва да стане член на европейския банков
съюз. Тогава банковата ни система ще бъде наблюдавана отблизо. Чак след това може да се предприеме следващата
стъпка.
Зам.-председателят на Европейската комисия изтъкна, че членството на България в еврозоната ще донесе както
икономически, така и политически ползи за страната ни. Домбровскис още веднъж подчерта, че България има пълната
подкрепа на ЕК, изразена по-рано и от председателя й Жан-Клод Юнкер.
Във видеото може да гледате целия запис от провелата се дискусия.
3e-news.bg
√ АОБР призова депутатите да подкрепят поправката КЕВР да не допуска производители на скъп ток на регулирания
пазар, иначе протести
Ако парламентът не приеме предложението за поправка в Закона за енергетиката, КЕВР да не определя разполагаемост
на производители със скъп ток ( с ценови предложения за цена на регулирания пазар над 10% прогнозната пазарна цена
за регулаторния период), работодателите ще излязат на протести. Това се казва в отворено писмо на АОБР до медиите .
Благодарение на остарял нормативен текст (пропуск) в Закона за енергетиката, ТЕЦ "Варна", ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ
"Марица 3", Димитровград, поискаха поскъпване на тока за битовите потребители с над 20%. Трите ТЕЦ-а искат да продават
ток на регулирания пазар, но на три пъти по-високи цени спрямо пазарните. Така потребителите ще трябва да съберат над
330 млн. лева над нормалните ценови нива, което ще доведе до поскъпване на тока за бита с минимум 20%, поясняват в
отвореното писмо работодателите.
За да не се допусне подобно непазарно поведение, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР)
настоява Народното събрание да подкрепи на 26 април 2018 г. на второ четене в пленарна зала приетата на 24 април 2018
г.) от Комисията по енергетика на НС поправка в Закона за енергетиката, предложена от председателя на комисията Делян
Добрев, допълват работодателите..
Поправката предвижда КЕВР да не определя разполагаемост на производители, чиято регулирана цена надхвърля с повече
от 10% прогнозната пазарна цена за регулаторния период. Добрев обясни, че в КЕВР са постъпили заявления от централи,
които сега не са в квотата, както и че КЕВР е затруднена какво решение да вземе, защото има решение на Върховния
административен съд, според което всеки заявител на квота за регулирания пазар, трябва да бъде допуснат до участие на
него. Добрев мотивира предложението си с това, че трябва производителите на регулирания пазар да са със справедлива
пазарна цена.
АОБР напомня, че през 2015 г. бизнесът плати натрупания дефицит в енергетиката от 800 млн. лева чрез увеличената такса
„Задължения към обществото“. Тогава се постигна споразумение с правителството на Бойко Борисов за мораториум върху
всякакви нови субсидирани електропроизводители и изкупуване на електроенергия на непазарни цени.
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Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ София е домакин на Съвет по икономически и финансови въпроси
София ще бъде домакин на европейския Съвет по икономически и финансови въпроси - ЕКОФИН. Преди това ще се
проведе заседание на еврогрупата, а след него към форума ще се присъединят и представителите на останалите държави.
Политиката по сближаване на икономиките на страните от и извън еврозоната ще е във вниманието на министрите и
централните банкери от европейските държави.
България вече изрази желание да подаде молба за членство в механизма, предхождащ еврозоната, до края на българското
европредседателство.
Вчера българските политици изразиха оптимизъм , че до една година влизането в чакалнята може да стане факт. Сред
останалите теми, които ще бъдат дискутирани в София, са капиталовите пазари, борбата с данъчните измами,
корпоративното облагане и данъчната политика в дигиталната сфера.
News.bg
√ Президентът определи еврозоната за стратегическа перспектива на България
Стратегическата перспектива на България е да задълбочи европейската си интеграция, а това е невъзможно да се случи
без присъединяване в бъдеще към Еврозоната.
Това не е въпрос на желание, а цел, която трябва да се постигне на основата на реална подготовка и извървян път. Това
заяви президентът Румен Радев на среща днес с Валдис Домбровскис, заместник-председател на Европейската комисия
за еврото и социалния диалог. Държавният глава посочи, че страната ни се нуждае от ясен план за действие, анализ на
поетите ангажименти, както и оценка на риска от въвеждането на еврото.
Радев отбеляза, че за българите би било полезно да се запознаят с опита на други европейски държави, преминали по
същия път. Важно е, без въпросите да се политизират, да има обективна информация как еврозоната ще повлияе върху
темповете на икономическо развитие и в каква степен това би помогнало за изравняването на жизнения стандарт на
българските граждани, с този на гражданите на други държави-членки.
От своя страна Валдис Домбровскис заяви, че има механизми, които страната може да приложи за мониторинг на цените,
така че да се избегне спекулативното им увеличаване. За гладкото протичане на процеса на присъединяване Европейската
централна банка е предложила проект на Пътна карта, която очертава основните етапи на процеса, до присъединяването
на България към Механизма ЕРМ 2.
През последните две десетилетия България постигна положителни резултати във фискалната си стабилност след
въвеждането на валутния борд, а страната ни е покрила финансовите изискванията за приемане в Европейския валутен
механизъм, е отбелязано на срещата. Осъзнаваме, че решението за приемането ни в Еврозоната зависи от Европейската
централна банка и от страните членки, но във вътрешно икономически план е необходимо да се работи за повишаване на
доходите, подчерта още Румен Радев.
Президентът Радев и еврокомисар Дамбровскис обсъдиха необходимите стъпки за влизане на страната ни в Европейския
валутен механизъм, както и Европейския банков съюз и в частност т.нар. Механизъм за близко сътрудничество.
"ЕК не взима решението за влизането в Еврозоната, но ние може да подкрепим страните в усилията им в тази посока",
увери Домбровскис.
√ Депутатите разшириха либерализацията на енергийния пазар
Депутатите приеха на второ четене измененията в енергийния закон. Основната цел на промените в Закона за енергетиката
е да бъде реализирана съществена крачка в посока либерализация на енергийния пазар.
Предложенията, заложени в законопроекта, са заимствани от доклада на Световната банка "Осъществяване на преход към
финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор".
Една от мерките в модела на Световната банка предлага въвеждане на задължение на оператора на електропреносната
мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи да закупуват електроенергията, необходима за
технологичните разходи на пазарен принцип. Този подход е реализиран на много европейски държави и дава
предпоставка за ликвидност на електроенергийната борса, като в същото време стимулира операторите да се стремят към
намаляване на загубите. Очаква се търсеното количество електроенергия на организирания борсов пазар от оператора на
електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи да бъде около 3.6-3.8 тераватчаса.
Друга съществена мярка е интегрирането на свободния пазар на производители, чиято енергия се изкупува на
преференциални цени. След промените, тези производители ще продават произведената от тях електроенергия на
свободния пазар през платформите на Българската независима енергийна борса и ще получат премия от Фонд "Сигурност
на енергийната система".
Тази мярка ще доведе до повишена конкуренция, ликвидност и ефикасност на енергийните пазари, като същевременно
защитава стабилността на приходите на производителите с договори за изкупуване на електроенергия.
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Препоръката на Световната банка е при въвеждането на новите условия е да бъде обмислена поетапност за интегриране
на производители на пазара.
Препоръчва се първоначално на свободния пазар да се изведат големите производители, а на следващ етап и останалите
по-малки производители с преференциални цени. В тази връзка, промяната предвижда механизъм за въвеждане на
"договор за компенсиране с премия" за произведената електрическа енергия от възобновяеми източници и от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща
инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW.
Премията, която ще бъде изплащана от Фонд "Сигурност на енергийната система" представлява разликата между
преференциалната цена и прогнозната пазарна цена. За тази цел се въвежда задължение на Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР) ежегодно до 30 юни да определя прогнозна пазарна цена за тези производители според вида на
първичния енергиен източник. Очакваното количество електроенергия, което да бъде предлагано на организирания
борсов пазар е около 4 тераватчаса. По данни на НЕК ЕАД, изкупената енергия от тези производители за 2017 г. е малко
над 4 тераватчаса.
Обхвата на предлаганите промени засяга 147 производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 4 MW
и над 4 МW.
В. Стандарт
√ Готови сме да влезем в елитния клуб на еврото
България е подготвена и по двете основни цели, които сме си поставили след присъединяването ни към ЕС, а именно –
влизането в Шенген и влизането в еврозоната. Страната е подготвена и политически, и икономически. Единствено
политическите фактори в Европа спъват осъществяването на тези две цели за България. Факторите, които спират
членството на страната ни и в Шенген, и в еврозоната, всъщност са извън нашата страна.
Мнозина твърдят, че ще има промяна на цените, ако влезем в еврозоната. На тези страхове аз бих отговорил, че няма
негативни аспекти от присъединяването на България към общото валутно пространство. Има, разбира се, няколко
крайъгълни камъка, които трябва да бъдат внимателно обсъдени. Първият въпрос, който подлежи на дискусия, е дали
страната ни трябва първо да се присъедини към банковия съюз
Официално това не е становище на Европейската централна банка, но негласно се твърди, че е предпоставка за членство
в еврозоната. Вторият сериозен крайъгълен камък е договарянето на обменния курс, от който ще бъде заменен българския
лев с еврото. За момента виждаме, че има единно становище между европейските чиновници и експертите на
Министерство на финансите. Те са на мнение, че сегашният курс от 1.95583 ще остане курса, на който левът да премине в
еврото. Всякакво предоговаряне или опити за предоговаряне на този курс наистина може да доведе до поскъпване на
цените в България. Този въпрос е много важен и е обект на преговори. За момента, това, което се чува, е че европейските
експерти и техните български колеги са на едно и също мнение – курсът, който в момента България има като курс във
валутния борд, ще бъде използван за влизане в чакалнията на еврозоната ERM II и след това за влизане в еврозоната. Това
е най-доброто решение за България. По този начин, ако има някакво поскъпване на цени на продукти, то би било само на
спекулативна база от недобросъвестни търговци и не би се определило от самата процедура за влизане на България в
общото валутно пространство.
Смятам също така, че приемането ни в чакалнята на еврозоната би спомогнало и за икономически растеж. Реално ползите
от подобно събитие биха били по-скоро индиректни, отколкото директни. Първо, държавите, които са въвели еврото, се
смятат за елита на държавите-членки на ЕС. Освен това, от гледна точка на търговски и туристически обмен, държава, в
която цените са в евро, е много по-разпознаваема, много по-лесна за търговия, за туристически посещания, за инвестиции,
отколкото държава, в която трябва да се превалутират инвестициите. Така че, при всички положения, повече е престиж
България да бъде в този клуб. А от този престиж, влизайки в този елитен клуб на държавите-членки на еврозоната, ще
доведе и до икономически облаги и до облекчаване на бизнеса и търговията в България.
Investor.bg
√ Северозападният остава регионът с най-тежки проблеми за трудовия пазар през 2017
Над 80% от регионите в Европейския съюз записват подобрение на пазара на труда и спад на безработицата през
изминалата година
Над 80% от регионите в Европейския съюз записват подобрение на пазара на труда и спад на безработицата през
изминалата 2017 г., показват последните данни на Евростат, публикувани вчера. Около 60% от регионите са отчели спад
на нивото на безработица от поне 0,5 пр.п.
С най-ниска безработица са чешките и германските провинции, а с най-висока – продължават да бъдат гръцките и
испанските.
Безработицата в 275-те региона на съюза варира в доста широки широки граници – най-ниска е в чешката провинция Прага
– 1,7%, докато най-висока бележи Западна Македония – 29,1%.
Средното ниво на безработица за ЕС е 7,6% от трудоспособното население, което е с цял процентен пункт по-малко в
сравнение с 2016 г. Младежката безработица намалява до 16,8% през 2017 г. от 18,7% през предишната година.
Данните на Евростат за България показват, че през 2017 г. безработицата у нас е с 1,4 пр.п. по-ниска от средното за съюза
– 6,2%. С толкова е и спадът на годишна база за страната. Безработицата сред младежите също е доста под средното за ЕС
равнище – 12,9%, и намалява с цели 4,3 пункта спрямо предишната година.
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Най-тежко остава положението на пазара на труда в Северозападния регион, където без работа са 11,3% от
трудоспособното население, като делът дори се повишава спрямо 2016 г. В Югозападния региона обаче безработицата е
едва 3,3% и наполовина от средното за ЕС. Младежите без работа в този регион дори са намалели наполовина – от 12,6%
през 2016 г. до 6,5% през миналата година.
Интересно е да се отбележи, че макар нивото на безработица в Югоизточния регион да намалява до 7,0% за годината,
младежката безработица там е най-висока за страната, задминавайки дори Северозападния регион с равнище от 20,5%.
Добрата новина за Североизточна България е, че нивото на трайно безработните (над 1 година) сред хората без работа
намалява за една година – от 76,5% до 65,9%, макар че продължава да е високо.
Най-голям проблем с трайната безработица отчита френският департамент Майот, където над 80% от безработните търсят
работа повече от 1 година. Над 70% е и нивото на трайната безработица в шест гръцки региона.

БНР
√ Доц. Григорий Вазов: Влезем ли в еврозоната, трябва да играем като основен играч, там няма резервна скамейка
"Темповете, с които в момента се развиваме и основните ни показатели показват, че имаме всички предпоставки да си
попълним документите за еврозоната". Това мнение изрази в предаването "Преди всички" ректорът на Висшето училище
по застраховане и финанси доц. Григорий Вазов:
„Трябва да направим всички необходими крачки или, образно казано, да си попълним апликационните форми, свързани
с основните показатели, които трябва да покажат, че ускорено приближаваме основните параметри на европейските
икономики, които са в тази зона. Ако искаме да влезем в еврозоната, както се казва в един стар виц - трябва да си пуснем
фиша, за да спечелим.“
Григорий Вазов определи настояването на Европейската централна банка първо за влизане в единния европейски банков
механизъм като „категорично правилна стъпка“ и посочи, че това е логично. Българската банкова система трябва да
изпълни много сериозни показатели, отбеляза доц. Вазов.
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„Банките са тези, които управляват паричното обращение на една държава. Ако тези, които управляват паричното
обращение, не го правят както трябва, няма никаква логика да влизаме в еврозоната. И затова първо трябва да се влезе в
банковия съюз, да се приемат всички правила за управление на еврото, и вече след това, много простичко влизайки в
еврозоната, нашата банкова система да изпълнява всички параметри – европейските изисквания за управление на
паричните средства“.
Имаме голяма готовност за влизане в банковия съюз, голям процент от българските банки са клонове на европейски банки,
заяви Григорий Вазов. Относно реалното сближаване на икономиките той подчерта:
„Едно е да мислим, че изпълняваме всички номинални критерии за влизане в т.нар. "чакалня на еврозоната". Друго е да
сравним нашата икономика с другите икономики в еврозоната. Ще видим, че има още неща, които трябва да направим.
Основното е да подобрим всички условия за чуждестранните инвестиции, да подобрим износа, да подобрим вноса, да
вдигнем много сериозно производителността на труда, още много други показатели, свързани с развитието на реалната
икономика - изравняването на нейните показатели с икономиките на тези развити държави. Няма друг начин. Останалото
е случаят с Гърция“.
Доц. Вазов смята, че не толкова корупцията е големият проблем в момента, а съдебната система, която предизвиква
голямото недоверие на чуждите инвеститори. Приближаването и влизането в Еврозоната можем да свържем с много
неща, за които сме мечтали, все повече ще започнем да приличаме на нормална европейска държава, увери доц. Григорий
Вазов:
„Ще започнат да растат доходите, да се покачва производителността на труда, да се получават по-добри пенсии,
корупцията осезаемо ще започне да намалява, съдебната система ще започне да работи по-добре“.
Запитан дали като влезем в А отбора ще играем наравно с другите, или ще се окажем на резервната скамейка, доц. Вазов
изтъкна:
„Там няма резервни скамейки. Влезем ли, трябва да играем като основен играч. Отидем ли на скамейката, това не е
добре.“
В. Монитор
√ КЕВР пита ЧЕЗ дали сделката е приключила
Комисията за енергийно и водно регулиране ще поиска официален писмен отговор от чешката компания ЧЕЗ дали сделката
за продажбата на българските й активи е окончателно приключена или не. Това обяви председателят на енергийния
регулатор Иван Иванов.
От отговора на чехите ще зависят и следващите действия на Комисията, на която днес депутатите гласуваха повече
правомощия. Все още не е ясно обаче какви точно ще са тези правомощия, посочи Иванов.
"Нямаме яснота по причина, че нашето настояване в текстовете на закона да се разпишат критериите и параметрите, по
които Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе подобно решение, не беше направено. Очевидно, решението
ще се взема въз основа на становища в писмен вид, официални, от всички държавни органи и организации, които имат
отношение не само към тази сделка, но и към съответно бъдещи сделки, за които трябва да се произнася Комисията за
енергийно и водно регулиране", коментира Иван Иванов.
Той поиска да се изчака публикуването на Закона в Държавен вестник и след това комисията да прецени възможностите,
които има.
В пленарна зала депутатът от ГЕРБ Делян Добрев отново посочи, че с промените се дава възможност на регулатора да
проверява сделки като тази между ЧЕЗ и "Инерком България". Юристи обаче щели да кажат дали новите текстове могат да
действат със задна дата и да повлияят на нея. Според Добрев обаче промяната няма да има отношение към ЧЕЗ. Иначе той
има съмнения около промените.
√ Близо 30% от българския бизнес очаква негативи от Brexit
Близо 30% от българския бизнес очаква негативи от Brexit, заради опасенията им от евентуални търговски ограничения,
административни процедури и нови регулаторни изисквания. Опасенията им се дължат до голяма степен на неяснотата
към какъв тип отношения ще се стреми Великобритания с ЕС, каза Ева Майдел, евродепутат и председател на Европейското
международно движение на тематична конференция, в която взе участие и главният преговарящ на ЕС за напускането на
Великобритания Мишел Барние.
Според Ева Майдел в най-лошия вариант загубите за бизнеса заради ще възлязат на 58 млрд. паунда, като най-засегнати
сектори се очаква да са секторите: "автомобилостроене", "земеделие", "хранителна индустрия". Евродепутатът изрази
увереност, че ако имат навременна информация, българските делови среди ще успеят да направят нужните промените в
бизнес планирането си. „Като цяло Brexit може да се отрази неблагоприятно на хората и бизнеса в различна степен според
изхода на преговорите, нито един от сценариите не може да замени ползите от членството на Великобритания в ЕС“,
обясни тя.
Мишел Барние изтъкна по отношение на Brexit, че много малко са примерите в историята, в мирен и демократичен период,
за страна, която суверенно и демократично взима политическо решение на референдум, което да има толкова много
последици в човешки, социален, технически, правен, икономически и философски план. „Ние трябва да имаме предвид
всички тези последици, защото Brexit създава несигурност и нестабилност за много хора и сектори“, допълни Барние.
Същевременно Барние подчерта, че трябва да се мисли за ново партньорство и трайни връзки при новите условия и
изтъкна, че ще бъдат прекъснати 750 международни споразумения и Великобритания ще трябва сама отново да ги
предоговори. Постигнахме съгласие по сигурността на правата на гражданите на ЕС, между които и 80 000 българи за
правото на установяване, на пенсиониране, на обществено осигуряване, на социална защита, каза Барние.
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Economic.bg
√ МРРБ прави ВиК фонд с 50 млн. лв. годишно
Средствата ще дойдат от т.нар. "такса солидарност" в сметките за вода
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще създаде ВиК фонд, чрез който да се финансират
проекти в малки населени места без достъп до европейски средства. Това съобщи днес министърът на регионалното
развитие и благоустройството Николай Нанков.
Фондът ще бъде генериран от т.нар. „такса солидарност“. Тя ще бъде в размер на 8-10 ст./куб.м вода, като се очаква така
да бъдат генерирани между 50-55 млн. лв. на годишна база, които да се влагат в него. Това няма да доведе до оскъпяване
на заплащаната от потребителите такса, а ще се прави чрез отчисления, увери министърът. Преди да заработи фондът,
обаче, трябва да бъдат направени изменения в Закона за водите и да бъде приет подготвяният в момента нов Закон за
ВиК, каза още той.
Министър Нанков обърна внимание, че европейските средства не трябва да са панацея, а разполагаемият ресурс по линия
на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ трудно може да реши проблемите в отрасъла. Затова средствата в
бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството през тази година са увеличени от 12 млн. лв.
на 18 млн. лв. Увеличение се предвижда и в бюджета за следващата година, съобщи още той. Според него средства трябва
да бъдат насочвани там, където има добре обоснован анализ разходи/ползи, както и прогнози за демографската картина.
Трябва да съчетаваме подобни проекти с други, които се финансират с публичен ресурс – преди да модернизираме
републикански път или градска среда, първо трябва да се обнови ВиК инфраструктурата, заяви още министърът.
Пред народните представители Николай Нанков съобщи още, че до края на годината се очаква да бъде създадена проектна
компания за изграждане на нови мостове по р. Дунав. Той уточни, че идеята е съвместна с министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. През месец май ще проведем среща с посланика на
Румъния и до месец след това ще бъде структурирана работна група, която да работи по подготовката на проектите,
коментира регионалният министър.
При проявен инвестиционен интерес, на концесия могат да бъдат предложени съоръженията при Русе, Силистра и
Никопол, съобщи още министър Нанков. Към втория мост при Русе, който ще бъде само с шосейна част, има най-голям
интерес, а проектът за бъдещо съоръжение край Силистра е в най-напреднал етап, допълни той.
В отговор на въпрос дали прерайонирането на страната е дискутирано с европейската комисия министър Нанков посочи,
че България трябва да изпълни всички предварителни условия на ЕС за бъдещия програмен период, едно от които е
статистическите райони на отговарят на изискванията на Евростат. Затова ще бъде направена промяна и в Закона за
регионалното развитие.
Николай Нанков информира народните представители и че предсрочно – до месец август или септември т.г. ще приключи
рехабилитацията и разширяването на пътя между Пловдив и Асеновград.
През месец май трябва да започне рехабилитация на трасето от пътя между Княжево и п.в. „Даскалово“ на територията на
област Перник. В момента Агенция „Пътна инфраструктура“ съгласува с КАТ временната организация на движение. В
участъка ще бъде изградена система за реверсивно движение. Светофарни уредби ще регулират движението според
натовареността. За да не се затруднява допълнително трафика в района, ще се работи основно в тъмната част на
денонощието, коментира регионалният министър.
В. Сега
√ Законови безумия отново подлудиха граждани и бизнес
11 хиляди забавени преписки чакат в Агенцията по вписванията, 7000 - в Агенцията по кадастъра
Противно на клетвите на управляващите да намалят бюрокрацията за бизнеса и гражданите ситуацията се влошава. Заради
законодателни безумия десетки хиляди граждани и фирми имат в момента проблеми с вписвания в Търговския регистър,
а други чакат месеци за документи от Агенцията по кадастъра. Агенцията по вписванията (АВ) нареди на служителите си
да работят и през уикенда, за да може поне малко да се навакса изоставането с обработването на заявленията за
регистрация на фирми, пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел, промяна в обстоятелствата или за липса на
дейност през предходната година. Към момента има около 11 000 забавени преписки, които АВ се надява да изчисти в
следващите няколко седмици.
Проблемът възникна заради промени в Закона за счетоводството, влезли в сила от 1 януари 2018 г. Те задължиха фирмите,
които не са осъществили дейност през предходната година, да обявят това обстоятелство със заявления към агенцията.
Заедно с тази промяна следваше да бъде приет и образец на заявление за деклариране на липса на дейност, но това не се
случи. Затова фирмите бяха принудени да пишат декларации със свободен текст, които системата на АВ обаче не приема
автоматично. Затова служителите на АВ трябва да въведат информацията ръчно. Проблем възникна и с изричното
изискване декларирането да бъде направено от управител или упълномощен адвокат, тъй като мнозина са били в чужбина
или в болници.
В периода 1 януари - 31 март 2018 г. в АВ са подадени над 200 000 заявления от дружества, които не са упражнявали
дейност през изминалата година. "Вследствие на това се стига до генериране на забава в регистъра и невъзможност да се
обработят подадените заявления в законовите срокове", твърдят от АВ.
От кореспонденция с финансовото министерство, свързана с приемането на поправките в ДОПК и Закона за
счетоводството, е видно, че АВ е изразила сериозни забележки към задължението на фирмите без дейност специално да
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декларират това обстоятелство. АВ предлага това да става чрез годишния финансов отчет, който задължително се подава
до 30.06. всяка година. Идеята обаче не се приема.
Освен това системата на Търговския регистър автоматично разпределя за разглеждане заявленията по реда на
постъпването им, независимо дали те са за първоначална регистрация, за пререгистрация на ЮЛНЦ, за промяна в
обстоятелствата или заявление за липса на дейност през предходната година. Така забавянията са в целия спектър на
дейност на агенцията.
След два месеца пък се очаква нов наплив - за подаване на годишните финансови отчети. Предполага се, че около 300 000
фирми ще подадат такива. Отделно от това върви и пререгистрация на фондациите. По закон това трябваше да стане в
срок от 3 години. Но фондациите, които нямат дейност, трябваше да подадат декларации с общата вълна до 31 март. А за
да направят това, трябваше да се пререгистрират. Това може да се окаже наложително и за фондациите с дейност, тъй
като според едно от тълкуванията на закона, за да подадат финансов отчет, те трябва да се пререгистрират. Така 3годишният срок се съкращава драстично. Липсата на всякакви разяснения по въпроса със сигурност ще доведе до нов хаос.
Опашките вече са налице пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър, където хиляди хора чакат за скици за имоти
или за поправки в кадастрални карти. Пред Би Ти Ви гражданин обясни, че чака от 19 януари скица, която е трябвало да
стане за седмица, но в средата на април разбрал, че се прави някакво проучване. Строителен предприемач пък се оплака,
че от шест месеца не може да започне строеж в София заради грешка в кадастралната карта. Оплаквания за забавяния има
и от брокери, и от хора, които не могат да си продадат имотите.
Според ръководството на агенцията забавяне има само при по-сложните скици и корекции, а при най-масовата услуга скица, необходима за сделка например, това рядко се случва. Все пак обаче признават, че проблем има, тъй като има
около 7000 заявления, които трябва да се решат от 12 души. Затова от службата призоват хората да си "проверяват статуса
на преписките онлайн" и да не се трупат пред гишетата.
ЗА КАРЕ
Сегашната драма в АВ идва само три месеца след като депутатите забъркаха и друга каша - с прехвърлянето на фирми. По
настояване на омбудсмана Мая Манолова бяха взети "мерки" срещу некоректните работодатели. В края на декември чрез
преходни и заключителни разпоредби в Кодекса на труда депутатите промениха Търговския закон и записаха, че
предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като се платят дължимите трудови
възнаграждения, обезщетения и осигуровки, включително на напусналите за 3 години назад. Същото условие бе сложено
и при прехвърляне на дружествен дял на трети лица. В бързината обаче депутатите пропуснаха да регламентират как ще
се удостоверява, че всички заплати са изплатени. И това блокира работата на Агенцията по вписванията, която отказа да
вписва всякакви промени. Наложи се да се правят спешни промени в закона, където бе записано, че това ще се
удостоверява с декларация от собственика на фирмата.
Econ.bg
√ Ускорява се ръстът на жилищните и потребителските кредити
В основата на ръста стоят ниските лихви, падащи до под 3%. Стимулиращ фактор е и поскъпването на жилищата
Потребителските и жилищните кредити растат все по-видимо, показват данните на Българска народна банка през март. На
годишна база заемите за жилище нарастват с 9.1% при 8-5% за февруари. Обемът им достига 9.7 млрд. лв., съобщава
"Капитал".
В основата на ръста стоят ниските лихви, падащи до под 3%. Стимулиращ фактор е и поскъпването на жилищата.
Всичко това увлича банките в състезание, за резултатите от което се наложи управителят на БНБ Димитър Радев да ги
предупреди в първото за тази година издание на тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България. В него той
посочва, че растежът на кредитирането предполага повишено внимание върху кредитния риск.
При потребителските кредити ръстът също става по-видим, като за март е бил 7.2% на годишна база (при 6.9% годишно
повишение през февруари). Обемът им е 7.9 млрд. лв. Принос в по-отчетливото нарастване може да има и чистенето на
портфейлите от необслужвани кредити от банките, което всъщност показва по-видимо какъв е реалният ръст. Според
строителни компании част от ръста в потребителските заеми е също заради имотите - с тях се плащат първоначалните
вноски при строителството на зелено.
По-умерено е нарастването на фирмените кредити. През март те се увеличават с 2.3% на годишна база (2% годишно
повишение през февруари) до 31.5 млрд. лв.
Лошите и преструктурирани заеми запазват общата тенденция на намаление на годишна база. Обемът към края на март е
6.5 млрд. лв., като годишното понижение е с 13.8%. Делът им в целия кредитен портфейл е 13%.
В. Земя
√ ЕП призова държавите членки да улеснят достъпа до земя за млади фермери
Европейският парламент (ЕП) призова държавите членки да улеснят достъпа до земя за млади производители,
използвайки пълния набор от инструменти. Това става ясно от приетия на заседание на Комисията по земеделие Доклад
за инструментите в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) за младите земеделски стопани след реформата
от 2013 г., съобщи българският евродепутат Момчил Неков. „Броят и съотношението на младите фермери намалява през
последното десетилетие. Смяната на поколенията трябва да бъде един от приоритетите на бъдещата ОСП, като трябва да
има и национални стратегии, отразяващи нуждите на отделните държави в подкрепа на младите земеделски
производители“, се казва още в доклада.
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Евродепутатите приеха и включиха в доклада и поправки на Неков, с които той настоява за по-специален подход към
младите стопани в регионите с ограничение — най-вече планинските региони. Евродепутатите са приели предложението
му в доклада да се отбележи, че демографското състояние в някои региони на ЕС е твърде непропорционално, там живеят
малко или не живеят никакви млади хора. Както и, че голяма част от планинските региони са изправени пред особени
трудности поради по-ниските инвестиции, специфичните условия и трудния релеф, които обезсърчават младите да остават
или да започнат стопанска дейност в тези региони и за това трябва да им се помогне. При предоставянето на подкрепа
може да бъде въведен коефициент на умножение за необлагоделстваните региони при предоставянето на подкрепа на
младите фермери.
EconomyNews
√ 6.4% от фермерите у нас под 35 години
Едва 6,4 на сто от българските фермери са на възраст под 35 години. Това показват данните в специалния доклад от 2017
г. на Европейската сметна палата. Според документа, българските фермери на възраст от 18 до 44 г. са 49 980. Броят на
земеделските стопани от 35 до 44 г. е 13,2%, от 45 до 54 г. са 18,5%, делът на фермерите от 55 до 64 г. е 25,2%, а най-голям
е процентът на земеделците над 65 г. – повече от 36,7%.
Обезлюдяването и отливът на млади хора от селските райони, както и застаряващото население в селското стопанство, са
сериозни предизвикателства пред развитието на сектора. Предложението на ЕК за бъдещето на ОСП след 2020 г. поставя
обновяването на поколенията в земеделието и навлизането на млади хора в сектора като приоритет на новата ОСП.
Достъпът до земеделска земя, до субсидии и кредитиране, както и трудната модернизация на стопанствата са сред
основните проблеми на младите фермери. Това показват резултатите от националното проучване „Състояние и
перспективи пред младите фермери в България“, представени от генералния секретар на Националната служба за съвети
в земеделието Иванка Тодорова по време на първия Национален форум на младите фермери, който се проведе в Аграрния
университет в Пловдив.
Форумът бе открит от ректора на АУ проф. Христина Янчева, а зам.-министърът на земеделието д-р Лозана Василева
съобщи, че привличането на млади хора в селското стопанство ще е основна тема на неформалната среща на аграрните
министри от ЕС в периода 3-5 юни в София.
За 7 години със 7% е нараснал броят на българските фермери до 44-годишна възраст, посочи д-р Василева. Те обаче се
сблъскват с едни и същи проблеми – труден достъп до земя и възможност за сключване на дългосрочни арендни и наемни
договори, слаби възможности за финансиране, липса на предлагане на обучения, адекватни на динамично развиващия се
аграрен сектор, трудности с националната законодателна рамка по отношение на данъчните и наследствените закони, каза
Марио Милушев, директор на дирекция „Развитие на селските райони и предприсъединителна помощ“ в ГД „Земеделие
и развитие на селските райони“.
Ректорът на АУ проф. Христина Янчева откри форума
Като основен проблем в работата си 20% от младите земеделски стопани посочват трудните възможности за
модернизация на стопанството, 17 на сто се оплакват от липса на субсидии, а за 16% основен проблем е достъпът до
земеделска земя. 15 на сто определят като първостепенен проблем липсата на квалифицирана работна ръка, а 8 на сто –
трудния достъп до кредити.
Затова цели 42% от младите фермери в България предпочитат да създават стопанствата си със собствени средства. 20 на
сто от тях получават финансиране по различните мерки на Държавен фонд „Земеделие“, а едва 26 на сто – по мярката за
млади земеделски стопани от ПРСР.
Заради трудното осигуряване на средства 44 на сто от младите фермери в България изобщо не си помислят за въвеждането
на нови технологии, 16% имат желание за модернизация, а 39 на сто са планирали покупката на машини и внедряването
на технологии.
На въпроса от какво най-много се нуждаят младите фермери в страната, 25 на сто от анкетираните посочват опростяване
на администрацията, 23% – улесняване на инвестициите, а 14% – достъп до нови технологии.
Запитани какво би ги мотивирало да се върнат на село и да се занимават със земеделие, 32 на сто от участниците в
проучването посочват подобряването на инфраструктурата в селските райони, за 23 на сто най-важен е достъпът до
социални и здравни услуги, а за 17% – достъпът до технологии.
При първия прием по мярка 6.1 за млади земеделски стопани са били подадени 2664 проекта, като 1400 от тях са били
одобрени. Все още се приемат заявления по втория прием, който е с 22 млн. евро бюджет. Очаква се 880 млади земеделски
стопани да получат финансиране.
За стартиране на бизнес на български млади фермери в периода 2007-2013 г. по мярка 112 от ПРСР са били налети 115
милиона евро, разпределени сред 5800 млади земеделци.
Най-много от проектите – 1956, са били за градинарство, 1448 – за трайни насаждения, 762 – за полски култури, 239 – за
мляко, 151 – за тревопасни (без мляко), и едва 89 за винено лозарство, 75 – за домашни птици и 20 за отглеждане на свине,
каза доц. Божидар Иванов от Института по аграрна икономика към БАН.
Проблемът, според доц. Иванов, е че стопанствата на млади фермери са с почти два пъти по-ниска възвращаемост от
средното за икономиката, а брутната добавена стойност на ферма е 6,5 хиляди евро. През 2015 г. добавената стойност,
създадена в стопанствата на финансирани по мярка 112 млади фермери, е била 35 млн. евро.
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Profit.bg
√ Срещата между лидерите на двете Кореи вдъхна надежда на пазарите
Азиатските борсови индекси отчитат повишения в последната борсова сесия за тази седмица, подкрепени от силните
финансови отчети в технологичния сектор и надеждите за позитивен изход от историческата среща между лидерите на
Северна и Южна Корея.
Южнокорейският индекс Kospi добави около половин процент към стойността си в сутрешната търговия. От разговорите
между Ким Чен Ун и Мун Дже Ин, които вече започнаха, зависи развитието на бъдещите отношения между двете държави.
Те все още нямат подписан мирен договор след Корейската война от 1950-1953 г. Точно по тази причина срещата е
натоварена с толкова големи очаквания.
Като цяло акциите в Азиатско-тихоокеанския регион последваха американските си аналози на позитивна територия, след
като Amazon, Intel и Baidu прогнозираха по-високи печалби за второто тримесечие от очакванията на експертите.
Единствено в Китай настроенията не са чак толкова позитивни, тъй като там не липсваха и лошите новини за част от
компаниите.
Санкциите на САЩ срещу производителя на телекомуникационно оборудване ZTE, както и евентуалните действия на
американската администрация срещу Huawei доведоха до понижения по тези позиции в началото на търговията, но след
това голяма част от загубите бяха изтрити.
Според анализаторите, цитирани от Marketwatch, обаче възможността и други китайски компании да попаднат под
ударите на американските регулатори ще продължи да генерира несигурност на капиталовите пазари.
В Япония във фокуса на вниманието бяха данните за инфлацията, която е ключов фактор за бъдещите действия на
централните банкери в Токио. Индексът на потребителските цени, който изключва пресните хранителни продукти, се
повишава с 0.6% през април.
За втори пореден месец индикаторът забавя темповете си на растеж. Борсовият индекс Nikkei 225 регистрира ръст от 0.6
на сто в първите часове на петъчната борсова сесия. Курсът на щатския долар остана стабилен по време на сутрешната
търговия, но американската валута е на път да приключи седмицата с ръст от 1.3%.
Доларовият индекс получи подкрепа през последните няколко дни от ръста на доходностите по американските държавни
облигации, достигайки най-високите си нива за последните три месеца и половина.
Цената на юнските фючърси на американския лек суров петрол тази сутрин се движи малко над 68 долара за барел, а
сортът Брент се търгува за около 74.50 долара. На седмична база "черното злато" е на път да регистрира спад от около
половин процент.
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